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Program Cinema 3D / 2D pentru perioada 9 iulie - 5 august 2021Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi
9 iulie – 5 august 2021.

, instituţie subordonată Consiliului Judeţean 
Călăraşi, vă invită la film. Iată ce pelicule puteţi viziona în perioada Gata şi cu pauza competiţională. 

Sâmbătă, 31 iulie debutează o nouă 
ediţie a campionatului ligii a 2-a care 
adună la start nu mai puţin de 20 de 
echipe. Printre acestea şi Dunărea 
Călăraşi, locul 5 în ediţia precedentă. 

Deşi puternic afectaţi de problemele 
financiare, “galben-albaştrii” nu sunt 
dispuşi să înceapă cu stângul în noul sezon 
al ligii a 2-a. 
Sâmbătă, pe Electrica, începând cu ora 
11.00, Condei&Co, speră să obţină măcar 
un egal aşa cum s-a întâmplat în toate cele 
3 dueluri directe. Va fi greu, nu şi imposibil! 
Ultima confruntare dintre Dunărea şi 
Ripensia avut loc la Călăraşi pe 7 martie, în 

Miercuri, 4 august 2021, ora 20:30 Antrenor: Cristian Pustaicadrul rundei a 18-a a sezonului regulat, 
Steaua Bucureşti – FK Csikszereda Ripensia: 1. Ştefan Dobre – 17. Andrei partida încheindu-se nedecis, 2-2.
(televizat) Macriţchii, 4. Radu Rogac (21. Stephane 

Coulibaly 74′), 3. Nenad Lalic, 30. Cosmin 
Gladun – 13. Valerii Macriţchii, 18. Tudor Ultima confruntare Dunărea vs. Ripensia | 

Sâmbătă, 31 iulie 2021, ora 11:00 Călin – 8. Alexandru Piftor (23. Mihai Ene 7 martie 2021
74′), 10. Alexandru Neagu (cpt.) (14. Ripensia Timişoara – Dunărea Călăraşi Etapa 18: Dunărea Călăraşi – Ripensia 
Alexandru Popovici 67′), 24. Vlad Unirea Dej – Unirea Slobozia Timişoara 2-2
Tudorache (11. Ion Vasluian 68′) – 9. CS Comunal Şelimbăr – Dacia Unirea Brăila Au marcat: Cr. Puşcaş (44, 86) / N. Sokovic Nemanja Sokovic (7. Denis Golda 87′)

Astra – Metaloglobus Bucureşti (74, 84)
Rezerve: 12. Valentin Velcea – 5. Darius 

Petrolul Ploieşti – Politehnica Iaşi (televizat) Dunărea Călăraşi: 12. Răzvan Began – 22. Ţieranu, 16. Harald Fridrich, 22. Gabriel 
Ionuţ Sîrbu, 73. Radu Crişan, 14. Ariel Concordia Chiajna – Unirea Constanţa Stoi
Lopez (cpt.), 18. Robert Sălceanu – 8. Sorin Sâmbătă, 31 iulie 2021, ora 13:30 Antrenor: Cosmin PetruescuSava (70. Alexandru Ciucur 73′), 11. Sandro FC Hermannstadt – FC Buzău (televizat)
Djuric (7. Mădălin Tudoran 46′),  5. Cristi Confruntări directeDuminică, 1 august 2021, ora 12:00 Puşcaş, 17. Alin Cârstocea (19. Valentin 07.03.2021 Dunărea - Ripensia 2-2FC Braşov – Viitorul Pandurii Târgu Jiu Alexandru 81′) – 96. Cristi Bud. 90. Bodo 

07.03.2020 Ripensia - Dunărea 1-1(televizat) Kanda (21. Mădălin Calu 73′)
31.08.2019 Dunărea - Ripensia 1-1Marţi, 3 august 2021, ora 18:00 Rezerve: 1. Stefan Krell – 4. Adrian Bedea, 
05.05.2018 Dunărea - Ripensia 3-1Universitatea Cluj – Politehnica Timişoara 2. Andrei Rus, 15. Luca Tache, 29. Costin 
28.10.2017 Ripensia - Dunărea 1-1(televizat) Petre
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Program meciuri Etapa 1
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În săptămâna premergătoare retragem din L2 sau la 
startului noului sezon al ligii a 2-a, retrogradare.”, a precizat Iliuţă care 
Dunărea Călăraşi a primit o nouă a mai adăugat că „Intrarea în 
infuzie financiară din partea insolvenţă ne protejează pentru că 
principalului „finanţator” Consiliul astăzi sunt 5 salarii restante. Orice 
Judeţean Călăraşi. jucător care depune memoriu vine 

cu hotărârea definitivă şi execută 
Joi, în plenul şedinţei ordinare, a clubul. Noi trebuie să avem o 
fost aprobat de către consilierii PSD reeşalonare privind cele 5 salarii 
şi PRO România amendamentul restante. Nu avem de gând să nu 
propus de vicepreşedintele Ion plătim datoriile. Dar nu deodată 
Samoilă potrivit căruia bugetul pentru că ar fi nevoie de suma de 
clubului va fi suplimentat cu suma 3 milioane de lei, bani pe care nu-i 
de 600 de mii de lei, banii fiind avem acum.”
necesari cu preponderenţă pentru 

În altă ordine de ildei Iliuţă a mai plata salariilor restante dar şi 
susţinut că ia în calcul modificarea pentru desfăşurarea în condiţii 
echipei de conducere a clubului, nu normale a activităţii fotbalistice.
înainte de a se realiza o analiză cu Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile 
privire la activitatea desfăşurată Iliuţă, a explicat în plen că în ciuda 
până în momentul de faţă.diminuării bugetului lunar de la 150 
În runda inaugurală, Dunărea va de mii de euro la 60 de mii de euro 
juca în deplasare cu Ripensia obiectivul Dunării este rămânerea 
Timişoara, partida fiind programată în liga a 2-a. „Performanţele vor 
sâmbătă, 31 iulie, de la ora 11.00 continua în ciuda constrângerilor 
pe stadionul Electrica.bugetare. Nu ne-am gândit să ne 

Cupa României îşi merită cu prisosinţă 
titulatura de competiţia surprizelor. 
Miercuri după-amiază au avut loc partidele 
din prima fază, încheiate cu multe rezultate 
surprinzătoare.

Dunărea Ciocăneşti a produs surpriza eliminând 
formaţia modeleană, Înainte, scor final, 6-5. Oaspeţii 
au condus la pauză cu 2-0 însă au fost egalaţi în 
minutul 88. Câştigătoarea fazei judeţene a Cupei, 
Dunărea Ciocăneşti s-a impus la loteria loviturilor de calificate din faza I, şi altele 35 din Liga 3. Atunci se 
la 11 metri, scor 4-2, calificându-se astfel în faza vor disputa 38 de meciuri.
secundă a competiţiei. 
Tot acolo va juca şi Agricola Borcea care a trecut cu 
emoţii de CS Făurei, cu acelaşi rezultat, 6-5 (2-2 după 

Faza a II-a – 11 august90 şi 120 de minute, 3-4 la lovituri de departajare).
CSM Olteniţa a fost sac de box pentru AFC Asalt Faza a III-a – 25 august
Bucureşti care merge mai departe după ce a câştigat Faza a IV-a – 8 septembrie
cu 8-0! Optimi de finală – 27 octombrie
Faza a II-a se va desfăşura pe 11 august. Dunărea 

Sferturi de finală – 1 decembrieCălăraşi va intra în competiţie în faza a 4-a.
Semifinale – 20 aprilie 2022 (manşa tur) şi 11 mai Câştigătoarele s-au calificat în următoarea fază a 
2022 (manşa retur)competiţiei KO, care este stabilită pentru ziua de 11 
Finala pe 19 mai 2022.august 2021. În acel tur vor participa 76 de echipe, 41 

Program jocurilor rămase de disputat în 
cadrul Cupei României 

În ediţia 2021/2022, ce va debuta la 31 iulie, 
vor lua startul 20 de echipe ce vor juca în 
următorul sistem competiţional.

Echipele participante vor juca fiecare cu fiecare o singură 
dată în sezonul regular, urmând ca apoi să fie repartizate, 
pe baza clasamentului, în cea de-a doua fază a 
competiţiei, play-off sau play-out.

- primele 6 clasate la finalul sezonului regular îşi vor 
disputa locurile de promovare într-un play-off. De această 
dată, partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 
10 meciuri pentru fiecare formaţie.

- la finalul play-off-ului, primele două clasate vor 
promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 
şi 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 şi 7 din 
play-out-ul Ligii 1.

- echipele de pe locurile 7-20 la finalul sezonului regular 
vor fi repartizate în două serii de play-out, disputând 
doar un tur de 7 etape, care va asigura încă şase meciuri 
pentru fiecare echipă

- accesul spectatorilor în tribune se poate face la o 
capacitate maximă de 50%, dacă incidenţa cumulată la 
14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mică sau 
egală cu 3/1.000 de locuitori.

- 5% din numărul de spectatori va fi destinat echipei 
oaspete (în spaţiile special amenajate, în conformitate cu 
ROAF). Aceştia vor fi obligaţi să respecte toate regulile 
impuse de prezentul regulament.

- persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 
SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 
schemei complete de vaccinare.

- persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test 
RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ 
certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de 
ore

Accesul suporterilor în stadion

Persoanele eligibile pentru a asista la un meci de fotbal

Puţine momente ne mai despart de startul (23.02.1989 / ex Minaur Baia Mare), 
oficial al noului sezon al ligii a 2-a, ediţia George Cotigă (12.10.1989 / ex CSM 
2021-2022. Dunărea Călăraşi, puternic Slatina), Teodor Caragea (30.01.2000), 
remaniată în această vară, porneşte la Robert Sălceanu (13.01.2004), Costel 
drum cu un lot format din 26 de jucători (3 Avram (ex Astra Giurgiu)
portari), condus de trioul Mirel Condei Mijlocaşi: Adrian Bedea (03.04.1995),  
(principal, foto) – Marius Păun (secund) – Marius Fotescu (24.07.1995), Alexandru 
Gabriel Popa (antrenor cu portarii). Ciucur (01.03.1990), Sorin Sava 
În această vară au fost transferaţi nu mai (23.06.1999), Luca Tache (30.09.2003), 
puţin de 12 jucători, pe toate cele 4 Mădălin Calu (14.07.2000), Leonard 
compartimente. Boiangiu (07.02.1997 / ex SC Popeşti 

Leordeni), Vasile Gheorghe (05.09.1985 / În noul sezon, Dunărea va debuta în 
ex CSM Slatina), Elijah Gregory Seymour deplasare, urmând a-şi măsura forţele 
(05.11.1998 / ex CS Tunari), Sorin Mănăilă ( sâmbătă, 31 iulie, de la ora 11.00, cu 
/ ex. Sport Team Bucureşti), Ripensia Timişoara.
Atacanţi: Alexandru Stoica (30.06.1997 / ex Portari: Alexandru Achiriloaiei (02.07.2001 
Farul), Andrei Moise (30.11.1999), / SC Popeşti Leordeni), Albert Popa 
Baudouin Kanda (17.04.1993), Gelu Velici (05.04.1999 / Gaz Metan Mediaş), Ionuţ 
(22.04.1992 / Crişul Chişineu Criş), Alexandru (16.04.2002)
Alexandru Popescu (06.01.1998 / CSM Fundaşi: Ionuţ Ţenea (21.03.1996), Bogdan 
Slatina), Adrian Coleaşă (26.07.2004)Şandru (04.07.1989), Bogdan Matei 

n Liga 2

Ediţia 2021-2022: 
Sezon regular, play-

off şi play-out

n Liga 2 | Et. 1: Ripensia - Dunărea

Fără înfrângere pe Electrica!

Lotul Dunării pentru sezonul 2021-2022
În această vară au fost transferaţi nu mai puţin de 12 jucători, pe toate cele 4 compartimente.

Dunărea a primit o nouă infuzie 
financiară de 600 de mii de lei

Dunărea Ciocăneşti Agricola Borcea
Cupei României

 şi , 
calificate în faza secundă a !
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